
LUBUSKI WOJI]WODZKI INSPEKTOR OCI IRoNY SRODOWISKA

PROTOKOI- KONTROLI NR WIOS-ZG OF.A 2261202I

65-23 I Zielona G6ra
Siemiradzkiego l9
tel: 68 454-85-50

fax: 68 454-84-59
e-mai I : wios@zgora.wios.gov.pl

ww\r'.zgora.DIos.

Sygnatura protokolu wt.7023.i63.2021.MD
Podstawa do
przeprowadzenia kontroli

art. 9 ustawy z dnia20lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U.
z 2020 r. poz. 995)

I dentyfi huci a *ontrolowaneg o vtklad u
Nazwa, adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Roilin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.,

Oddzial w Zielonej G6rze,
Olbrychta l0b, 65-823 Zielona G6ra, Gmina M. Zielona G6ra (miejska),
Powiat m. Zielona G6ra

Rodzaj dzialalnoSci,
rodzaje i liczba instalacji,
kod dzialalnoSci lub
instalacii

Inspekcja ochrony roSlin i nasiennictwa.
Instalacje:

Adres kontrolowanej
dzialalnoSci

Olbrychta l0b, 65-823 Zielona G6ra, Gmina M. Zielona G6ra (miejska),
Powiat m. Zielona G6ra

Osoba poinformowana o
podieciu kontroli

Andrzej Mierzejewski, Kierownik Dzialu Ochrony RoSlin i Nawoz6w
WIORiN w Gorzowie Wlkp.

Regon zakladu lub
PESEL kontrolowanego,
kt6ry nie posiada regonu
(np. rolnicy
indywidualni)

000580351

Rodzaj kontrolowanego
przedsigbiorcy zgodnie z
ustaw4 Prawo
przedsigbiorc6w

nie dotyczy

Reiestracia
Telefbn/ fax 68 453-73-73 68 453-73-73
Adres strony
intemetowej:
email

http://piorin. gov.pl/wiorin/lubuskie/

d-zielona-gora@piorin. gov.pl

Posiadane certyfikaty
ISO, EMAS

Nie dotyczy

Przedstawiciel
kontrolowanego

Imig i nazwisko
Andrzej Mierzejewski

Stanowisko
Kierownik Dzialu Ochrony Ro5lin i
Nawoz6w WIORiN w Gorzowie
Wlkp.

Udzielaj4cy informaci i:
(imig, nazwisko,
stanowisko)

Imig i nazwisko
Andrzej Mierzejewski

Stanowisko
Kierownik Dzialu Ochrony Ro6lin i
Nawoz6w WIORN w Gorzowie
Wlkp.

Podmiot konlrolowany
Nazwa Woiewodzki lnspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Adres do korespondencj i Zieleniecka I 1, 66-400 Gorz6w Wlkp., Gmina M. Gorz6w Wielkopolski

(miejska), Powiat m. Gorz6w Wielkopolski

Niniejszy ptotoktjl konboi nie moie by[ povielany bez pisennej z4ody kierownika konl*i inspekcji, pnez klirq zostal
ni2 r, caloici.
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Regon 000580351

I{eiestracia
Telefon/ fax. 095 72i-90-08

Infbrmacfu o kontroli
Data rozpoczgcia
kontroli

15-04-202t

l)ata zakoirczenia
kontroli

l5-04-2021

Charakter kontroli Problemowa

Typ kontroli Pozaplanowa

Rodzai kontroli lnterwencyina
Data poprzedniei kontroli
Okres obieW kontrola okres bieZacy

Cel kontroli l. Kontrola przestrzegania przepis6w ustawy z dnia l4 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. 22020 r. poz. 797 z p62n. zm.), w zakresie realizacji
obowiqzk6w podmiot6w gospodaruj4cych odpadami (w14w6rc6w,
zbieraj4cych, przehvarzaj4cych, transportujqcych, po6rednik6w w obrocie

odpadami i sprzedawc6w odpad6w).

Cykl kontrolny
I nformacie zastrze2one nle

Przep rowadzaj qcy ko ntrolg, aczestniczqcy w kontroli
Inspektor/inspektorzy
upowa2nieni do konholi

Imie i nazwisko Stanowisko sluibowe Upowainienie nr
Marcin Drabkowski Starszy specjalista legitymacj a slu2bowa nr

04007

Wykonuj4cy pomiary i
badania

Imie i nazwisko Stanowisko sluibowe UDowainienie nr

Osoby uczestn icz4ce w
kontroli

1. Ustalenia kontroli

Kontrola przeprowadzona zostala w zwiqzku z anonimow),,rn zgloszeniem przeslanym do Urzgdu

Manzalkowskiego Wojew6dAwa Lubuskiego, przeslanym w nastgpstwie po"i *n. Urzqd do WIOS

pismem z dnia 01.04.2021 r. (znak:DS.III.7 013.4.2021), a dotycz4cym magazynowania odpad6w

niebezpiecznych w pomieszczeniach Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa

w Gorzowie, Od&ial w Zielonej G6ne przy ul. Olbrychta l0b.

W dniu 15.04.2021 r. podjgto crynnosci kontrolne w przedmiotowej sprawie, w trakcie kt6rych ustalono:

l. w3r6d zabudowari nale,4cych do woRiN a polo2onych prry ul. olbrychta lOb znajduje sig ci4g

pomieszczefi magaz)'nowo garazowych. Jedno z pomieszczei pngzn?c2ne 
-.?ostalo 

na czasowe

zmugazyno*unie 
- 

Srodk6w i&zpieczrrnych podczas kontroli WORiN. Srodki te, pod nazwami

populamych Srodk6w ochrony ro6lin, mialy zosta6 wprowadzone do obrotu'

2. Zabezpixzono 2 substancje o nadanej nazwie ,,Roundup", w tym:

- granulat w wiaderku o masie ok. 3 k{szt., o lqcznej ilo5ci ok. 668 szt'

- Ik. n0 stoynek zbiorcrych, w kt6ryih znajduj4 sig Srodki w formie plynnej (6 x ok. 5l na skrzynkg lub 20

x ok. I I na skrzynkg;.

3. Srodki te zostaly tymczasowo zabezpieczone przez otgany Policji jako dow6d w sprawie. Srodki te

znajdowa6 sig bgd4 w irzedmiotowym pomieszczeniu do zakoliczenia postgpowania przez organy Scigania.
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4. ww. srodki znajduj4 sig z pomieszczeniu wloRiN od dnia 23.03.2021 r.

5' Pomieszczcnie, w ktoryrn znajduj4 sig ww. srodkijest pomieszczeniern zarnykanym, niedostgpnym dlaos6b trzecich. Pomieszczenie posiada szczelna posadzkg (betonow4). w pomieszczeniu znajduj4 sig2 worki z sorbentem na wypadek wykrycia ewentualnego *y"i"kr, 'u 
takhe inne po"a*ioty

zabezpieczajqce jak np. gaSn ica, odziez ochronna.

6' Sporz4dzono dokumentacjg fotograficzn4 stanowi4c 4 zal4cznlkdo niniejszego protokotu.

2. Naruszenia

N ie stwierdzono naruszefi

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

,Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje koficowe

rntegraln4 czg56 niniejszego protokolu stanowiq nastgpui4ce zalqczniki :I Upowa2nienie do kontroli.
2 Dokumentacja fotograficzna.

Dane i informacj e zastrzeLone: Protokol nie zawiera informacji zastrze2onych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wniesi do protokotu kontroli
unrotywowane zastrzezenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odm6wi6 podpisania p.otokolu.

W przypadku odmowy podpisania protokolu kontroli mo2e w terminie siedmiu dni przedstawi6 swoje
stanowisko na piSmie Lubuskiemu Wojew6dzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska.

N i n iej szy protok6l sporz4dzono w dw6ch jednobrzm i4cych egzemplarzach.
Wszystkie strony protokol6w dwustronnie parafowano

Jeden egzemplarz protokolu dorgczono Andrzej Mierzejewski

Zgodnie z art".57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsigbiorc6w @2. lJ.22021r. poz.
162) dokonano wpisu w ksi42ce kontroli pod pozycj4: brak

Miejsce i data podpisania protokolu: Zielona G6rq 15-04-2021

Podpis i pieczg6 uprawnionego
przedstawiciela j ednostki

Podpis i pieczg6 uprawnionego
inspektora

STARSZY, SPECJALISTA

-\g/bkt^v<I^mgr in2. Marcin Drohkowski

kontrolowanej - ,t

,r*""? 0//)""{-4Lt

Niniejsqy protokdl konlroli nie maZe byt powielany bez pisemnej zgody kierownika koruirki inspekcji, pnez ktdrq zostal
i niiw caloici.
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